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ΙΑΣΡΙΚΗ ΥΟΛΗ – ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ 

ΔΘΝΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ 

 

 Θέμα:ςμπληπωμαηική Πποκήπςξη για ηην ειζαγωγή ενόρ (1) πηςσιούσος ζηο 

Γιιδπςμαηικό Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Ογκολογία: Από ηην 

Ογκογένεζη έωρ ηη Θεπαπεία» ηηρ Ιαηπικήρ σολήρ ηος Πανεπιζηημίος Κπήηηρ 

και ηος Δθνικού Ιδπύμαηορ Δπεςνών για ηο ακαδημαϊκό έηορ 2021- 2022. 
(ΑΓΑ απσικήρ πποκήπςξηρ:Ψ99Χ469Β7Γ-ΨΡ1) 

 

 Η Ιαηπική σολή ηος Πανεπιζηημίος Κπήηηρ ζε ζπλεξγαζία κε ην Ινζηιηούηο Υημικήρ 

Βιολογίαρ (πξψελ Ινζηιηούηο Βιολογίαρ, Φαπμακεςηικήρ Υημείαρ και Βιοηεσνολογίαρ) 

ηος Δθνικού Ιδπύμαηορ Δπεςνών, νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί Γηηδξπκαηηθφ Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ (ΓΠΜΣ) ζηελ "Ογκολογία: Από ηην Ογκογένεζη έωρ ηη 

Θεπαπεία" (ΦΔΚ Ίδξπζεο θαη Καλνληζκνχ 2587/3-7-2018 η.Β’),ην νπνίν νδεγεί ζηελ 

απφθηεζε Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ (ΓΜΣ) ζηελ Ογκολογία: Από ηην 

Ογκογένεζη έωρ ηη Θεπαπεία. 

 

Ανηικείμενο ηος Ππογπάμμαηορ είλαη ε παξνρή πςεινχ επηπέδνπ κεηαπηπρηαθήο 

εθπαίδεπζεο ζην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο Ογθνινγίαο θαη ε πξνεηνηκαζία ησλ απνθνίησλ ηνπ 

γηα λα αθνινπζήζνπλ κηα ζηαδηνδξνκία ζηνλ ηνκέα ηεο Ογθνινγηθήο έξεπλαο θαη πξαθηηθήο. 

Οη απφθνηηνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα είηε λα αθνινπζήζνπλ 

αθαδεκατθέο θαηεπζχλζεηο (εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ή/θαη ζηειέρσζε εξεπλεηηθψλ 

ππνδνκψλ θαη Παλεπηζηεκίσλ ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ) ή ζα κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ ζε 

ηκήκαηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο εηαηξεηψλ (θαξκαθεπηηθψλ, βηνηερλνινγηθψλ θ.α.) θαη λα 

ηδξχζνπλ/ζηειερψζνπλ βηνηερλνινγηθέο εηαηξίεο ζην ρψξν ηεο Ογθνινγίαο.  

 

Η διάπκεια θοίηηζηρ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ΓΜΣ είλαη 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα απφ ηα 

νπνία 2 αθνξνχλ ζηελ παξαθνινχζεζε καζεκάησλ θαη 1 εμάκελν ζηελ εθπφλεζε 

κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο. Τν Πξφγξακκα είλαη πλήποςρ θοίηηζηρ θαη ε παξαθνινχζεζε 

ςποσπεωηική. Θα ιεηηνπξγήζνπλ 2 ημήμαηα, ζηελ Ιαηπική σολή ζηο Ηπάκλειο Κπήηηρ 

θαη ζην Δθνικό Ίδπςμα Δπεςνών. Ζ γιψζζα ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε Δλληνική θαη ηα 

καζήκαηα ζα δηεμάγνληαη θαηά θαλφλα κάθε Πέμπηη και Παπαζκεςή απόγεςμα (17.30-

21.30) θαη ην άββαηο (10.00-16.00). 

 

Γεθηνί γίλνληαη πηπρηνχρνη ηκεκάησλ Σρνιψλ Δπηζηεκψλ Υγείαο θαη Τκεκάησλ ζπλαθψλ 

Σρνιψλ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ Παλεπηζηεκίσλ, Πνιπηερληθψλ Σρνιψλ θαη ΑΤΔΗ (π.ρ. Ηαηξηθήο, 

Βηνινγίαο, Μνξηαθήο Βηνινγίαο, Βηνρεκείαο, Φεκείαο, Φεκηθψλ κεραληθψλ, Φπζηθήο, 

Φαξκαθεπηηθήο, Οδνληηαηξηθήο, Βηνηερλνινγίαο, Βηνπιεξνθνξηθήο, Ννζειεπηηθήο θαη 
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άιισλ ζπλαθψλ πεδίσλ ησλ Δπηζηεκψλ ηεο Εσήο) ηεο εκεδαπήο θαζψο θαη απφθνηηνη 

αληίζηνηρσλ Τκεκάησλ αλαγλσξηζκέλσλ νκνηαγψλ Ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο. 

Οη θάηνρνη ηίηινπ ΑΔΗ ηεο αιινδαπήο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ηίηινπ 

ηνπο απφ ην ΓΟΑΤΑΠ. Δπίζεο γίλνληαη δεθηνί απφθνηηνη ΑΔΗ άιισλ εηδηθνηήησλ ππφ 

πξνυπνζέζεηο ζπκπιεξσκαηηθψλ θξηηεξίσλ θαη ζπλεθηίκεζε απνδεδεηγκέλεο 

επαγγεικαηηθήο θαη εξεπλεηηθήο εκπεηξίαο, χζηεξα απφ απφθαζε ηεο Δηδηθήο Γηηδξπκαηηθήο 

Δπηηξνπήο (ΔΓΔπ).  

Αίηεζε κπνξνχλ λα ππνβάινπλ θαη ηειεηφθνηηνη θνηηεηέο πνπ αλακέλεηαη λα έρνπλ 

νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπο πξηλ ηηο εγγξαθέο ζην Πξφγξακκα.  

Ο αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ νξίδεηαη, θαη' αλψηαην φξην, ζε είθνζη πέληε (25) θνηηεηέο αλά 

αθαδεκατθφ έηνο. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ζε επίπεδν ηνπιάρηζηνλ Β2 κε 

βάζε ην Κνηλφ Δπξσπατθφ πιαίζην αλαθνξάο γηα ηηο γιψζζεο. 

Σε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ε αλσηέξσ πξνυπφζεζε, νη ππνςήθηνη ζα εμεηάδνληαη 

γξαπηψο θαη πξνθνξηθψο απφ επηηξνπή πνπ νξίδεηαη απφ ηε ΔΓΔπ ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη ε 

ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο θαη έγγξαθεο δηαηχπσζεο ζηελ αγγιηθή γιψζζα.  

 

Η επιλογή γίλεηαη κε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

 

• Ο βαζκφο ηνπ πηπρίνπ  

• Ζ επίδνζε ζε δηπισκαηηθή εξγαζία, φπνπ απηή πξνβιέπεηαη ζηνλ πξψην θχθιν ζπνπδψλ  

• Ζ ζρεηηθή κε ην Πξφγξακκα εξεπλεηηθή ή επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ. 

• Βαζκνινγία ζηα πξνπηπρηαθά καζήκαηα, πνπ είλαη ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ Πξν-

γξάκκαηνο 

• Αμηνιφγεζε ζπζηαηηθψλ επηζηνιψλ  

• Αμηνιφγεζε θαηά ηελ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε 

 

Σέλη Φοίηηζηρ 

Τν Πξφγξακκα πξνβιέπεη ηέιε θνίηεζεο χςνπο 3000€ γηα ην ζχλνιν ησλ ζπνπδψλ. Ζ 

θαηαβνιή ησλ ηειψλ θνίηεζεο γίλεηαη ηκεκαηηθά σο εμήο: 

 

Γόζη Ποζό   Πεπίοδορ καηαβολήρ 

Α΄ δφζε 1000€   Δγγξαθή 2021 

Β΄ δφζε 1000€   Φεβξνπάξηνο 2022 

Γ’ δφζε 1000€   Σεπηέκβξηνο 2022 

 

Τποβολή Αίηηζηρ και Γικαιολογηηικών 

Υπνβνιή ηεο αίηεζεο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γίλεηαη MONO ειεθηξνληθά κέζσ ηεο 

ηζηνζειίδαο https://postgrad.cict.uoc.gr ζηελ νπνία νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ 

ινγαξηαζκφ ρξήζηε, λα επεμεξγαζηνχλ ηελ αίηεζή ηνπο, λα επηζπλάςνπλ (upload) ηα 

δηθαηνινγεηηθά ηνπο θαη λα ηελ ππνβάιινπλ νξηζηηθά πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο. 

Υποτήθιοι οι οποίοι ςπέβαλλαν ηα δικαιολογηηικά ηοςρ καηά ηην απσική πποκήπςξη με ΆΓΑ 

Ψ99Χ469Β7Γ-ΨΡ1 και έσοςν ήδη αξιολογηθεί, δεν έσοςν δικαίυμα επανςποβολήρ ηυν 

δικαιολογηηικών ηοςρ και επαναξιολόγηζηρ.  

 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάιινπλ: 

1. Αίηηζη ζςμμεηοσήρ ζηελ ηζηνζειίδα https://postgrad.cict.uoc.gr 

 θαη ηα παξαθάησ πηζηνπνηεηηθά ή αξρεία  

 

2. Για πηςσιούσοςρ: 

2.1.  Ανηίγπαθο Πηςσίος θαη  

2.2. Πιζηοποιηηικό αναλςηικήρ βαθμολογίαρ μαθημάηων 

https://postgrad.cict.uoc.gr/
https://postgrad.cict.uoc.gr/
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Για πηςσιούσοςρ Πανεπιζηημίυν ηος εξυηεπικού  

Δπηπξφζζεηα θαινχληαη λα ππνβάιινπλ πιζηοποιηηικό ιζοηιμίαρ ή/και ανηιζηοισίαρ ηνπ 

πηπρίνπ ηνπο απφ ηνλ Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αληίγξαθν ηεο αίηεζεο πνπ έρεη θαηαηεζεί ζηνλ 

Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

Για ηελειόθοιηοςρ:  

Υπνβάιινπλ κφλν Πιζηοποιηηικό αναλςηικήρ βαθμολογίαρ καζεκάησλ θαη Βεβαίσζε 

πεξάησζεο ζπνπδψλ (εθφζνλ ππάξρεη)  

3. Πιζηοποιηηικό γνώζηρ Αγγλικήρ γλώζζαρ ζε επίπεδο ηοςλάσιζηον Β2 

ή ελαιιαθηηθά ηίηλο ζποςδών από Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα αγγλόθωνηρ σώπαρ ή 

αγγλόθωνος ππογπάμμαηορ ζποςδών  

4. Αποδεικηικά επαγγελμαηικήρ ή επεςνηηικήρ δπαζηηπιόηηηαρ και διακπίζεων  

π.ρ. επαγγεικαηηθέο πηζηνπνηήζεηο, βξαβεία, ππνηξνθίεο αξηζηείαο, θ.α. 

5. Καηάλογο δημοζιεύζεων θαη επγαζιών ζε ζςνέδπια εθφζνλ ππάξρνπλ (δείηε νδεγίεο ζην 

αξρείν ΓΖΜΟΣΗΔΥΣΔΗΣ πνπ ζπλνδεχεη ηελ πξνθήξπμε)  

6. 2 ζςζηαηικέρ επιζηολέρ νη νπνίεο ζα ζηαινχλ απ’ επζείαο ζηε γξακκαηεία απφ ηνπο 

ζπληάθηεο θαη φρη απφ ηνπο ππνςεθίνπο  

7. Φωηογπαθία  

 

Για ηα ζαπωμένα πιζηοποιηηικά και ηα απσεία  
Μπνξείηε λα επηζπλάςεηε μόνο αξρεία ηχπνπ pdf.  

Μέγηζην επηηξεπφκελν κέγεζνο θάζε αξρείνπ = 2MB. 

Σπλνιηθφ κέγηζην επηηξεπφκελν κέγεζνο αξρείσλ = 20MB.  

 

Για ηη Φωηογπαθία  

Μπνξείηε λα επηζπλάςεηε αξρεία ηχπνπ: .png, .jpeg  

Μέγηζην Μέγεζνο: 2MB  

Γηαζηάζεηο: 200pxx 200px  

 

Για ηιρ ςζηαηικέρ Δπιζηολέρ  
Οη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο πξέπεη λα ζηαινχλ κε e-mail θαη πξέπεη λα πιεξνχληαη νη παξαθάησ 

πξνυπνζέζεηο. Ζ απνζηνιή ηνπ e-mail ζα πξέπεη:   

1. λα ζηαιεί από ηον ζςνηάκηη ηηρ ζςζηαηικήρ ζην email oncology@med.uoc.gr κε ηελ 

έλδεημε «Σπζηαηηθή γηα ηνλ/ηελ ππνςήθην/α θ. (ΔΠΩΝΥΜΟ) ηνπ ΓΠΜΣ «Ογκολογία: 

Από ηην Ογκογένεζη έωρ ηη Θεπαπεία»  

2. λα ζηαιεί  κέρξη θαη πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ  

3. λα ζηαιεί απφ δηεχζπλζε e-mail ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν αλήθεη/εξγάδεηαη ν ζπληάθηεο  

4. λα πεξηιακβάλεη ηελ ηδηφηεηα θαη πιήξε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ζπληάθηε 

 

Πποθεζμία  

Υπνβνιή ηεο αίηεζεο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 03/09/2021.  

 
Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ ή διεςκπινίζειρ οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να απεςθύνονηαι ζηη 

Γπαμμαηεία ηος ΠΜ με email: oncology@med.uoc.gr 

 
Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ 

 
 
 

Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας 
 

 

       Ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής 
 
 
 

Γεώργιος Εμμ. Κοχιαδάκης 
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